
Poznámky k učebným plánom 

 

Škola akceptuje všetky poznámky k Rámcovému učebnému plánu pre gymnázia so 
štvorročným a osemročným štúdiom s vyučovacím jazykom slovenským 
a konkretizuje ich nasledovne: 

                          

                        a) Trieda sa môže deliť v každom predmete na skupiny podľa 
podmienok školy. Delenie triedy na skupiny závisí od počtu žiakov v triede 
a charakteru predmetu -  povinné je delenia predmetov v predmetoch vzdelávacej 
oblasti človek a hodnoty (náboženská výchova, etická výchova), ďalej v predmetoch 
telesná a športová výchova, informatika, prvý cudzí jazyk, druhý cudzí jazyk a na 
hodinách, ktoré majú charakter laboratórnych cvičení. Okrem povinného delenia sa 
 trieda delí na skupiny (na základe rozhodnutia riaditeľky školy s ohľadom na  počet 
žiakov a ekonomické a organizačné možnosti) na jednej hodine týždenne aj 
v predmetoch SJL – 1. ročník, MAT – 2. ročník, FYZ – 1. a 2. ročník, CHE – 1. a 2. 
ročník, BIO – 2. a 3. ročník. V ročníkoch, v ktorých nie je delenie a v predmete sú 
predpísané laboratórne cvičenia, trieda sa rozdelí na skupiny iba na týchto hodinách. 

                          

                        b) Vyučovacia hodina má 45 minút. V jeden vyučovací deň sa predmet 
vyučuje spravidla 1 vyučovaciu hodinu. Výnimku tvoria voliteľné predmety 
a predmety s charakterom cvičení, ktoré sa vyučujú aj  v dvojhodinových celkoch. Vo 
viachodinových blokoch sú organizované účelové cvičenia, lyžiarsky a plavecký kurz, 
exkurzie a iné podujatia schválené v pláne práce školy alebo v školskom 
vzdelávacom programe jednotlivých predmetov. 

                          

                        c) Cudzie jazyky – každý žiak povinne študuje dva cudzie jazyky -  1. 
cudzí jazyk s vyššou hodinovou dotáciou s výstupom na úrovni B2 a 2. cudzí jazyk 
s nižšou hodinovou dotáciou s výstupom na úrovni B1. Škola ponúka žiakom výber 
z týchto jazykov: anglický, nemecký, francúzsky, ruský. Výber 1. cudzieho jazyka je 
podmienený jeho absolvovaním na základnej škole s dostatočnou hodinovou 
dotáciou.   

                          

                        d) Voliteľné hodiny určené na dotvorenie školského vzdelávacieho 
programu boli využité na rozšírenie a prehĺbenie povinných predmetov a na voliteľné 
predmety (3. ročník: 2 + 2, 4. ročník: 4+4+2+2+2)  

 

http://www.statpedu.sk/files/documents/svp/gymnazia/rup3_sjog.pdf

